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Rezultatet e pritshme të BESTSDI

Të zhvillojnë kurrikula, kurse dhe përmbajtje për 
ofruesit dhe përdoruesit e Infrastrukturës së të 
Dhënave Hapësinorë (Spatial Data Infrastructures 
(SDI) të institucioneve akademike. Kjo përfshin 
zhvillimin e: 
- një kursi të detyrueshëm SDI për programet e 
studimeve universitare në gjeodezi,  
- moduleve SDI për programet e studimeve 
pasuniversitare në gjeodezi dhe gjeoinformatikë,  
- komponentëve të kursit të përdoruesve SDI për 
programet studimore universitare të fakulteteve 
partnere, 
- kurse SDI me zgjedhje për programet e studimeve 
pasuniversitare të fakulteteve partnere, 
- zhvillimi i kurseve të qëndrueshme trajnimi (Life- 
Long Education) për një gamë të gjerë 
profesionistësh. 
Të shpërndajë përvojat dhe rezultatet e projektit në 
mënyrë që të krijojë vlerë shtesë dhe të 
shumëfishojë ndikimin e rezultateve. 
Të krijojë bazën e nevojshme për pjesëmarrjen e 
universiteteve partnere. 
Të sigurojë pajisjet për zbatimin e kurrikulave të 
modernizuara në universitetet partnere. 

INFORMACIONI NË WEBSITE 
www.bestsdi.eu
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Projekti BESTSDI është projekti Erasmus+ KA2 
CBHE i dhënë në vitin 2016 për konsorciumin e 
institucioneve akademike, të koordinuara nga 
Universiteti i Zagrebit dhe Fakulteti i Gjeodezisë, 
Kroaci. 

Erasmus+ është program i Bashkimit Evropian (BE) 
për të mbështetur arsimin, trajnimin, rininë dhe 
sportin në Evropë. Buxheti i tij prej 14.7 bilionë € do të 
ofrojë mundësi për më shumë se 4 milionë europianë 
për të studiuar, trajnuar, fituar eksperiencë dhe 
vullnetarizëm jashtë vendit. 

Qëllimi i Erasmus+ është që të kontribuojë në 
strategjinë e Evropës 2020 për rritjen, punësimin, 
barazinë sociale dhe përfshirjen, si dhe synimet e 
ET2020, në kuadër të strategjisë së BE-së për arsim 
dhe trajnim. 

Erasmus+ gjithashtu synon të promovojë zhvillimin e 
qëndrueshëm të partnerëve të saj në fushën e 
arsimit të lartë dhe të kontribuojë në arritjen e 
objektivave të Strategjisë për Rininë në BE. 

Programi Erasmus+ 

Objektivat më të gjera të projektit BESTSDI janë 
përmirësimi i cilësisë së arsimit të lartë në fushën e 
Shkencës Gjeografike dhe Teknologjisë, SDI dhe 
gjeodezisë, rritja e rëndësisë së saj për tregun e 
punës dhe shoqërinë dhe për të përmirësuar nivelin e 
kompetencave dhe zotësive në institucionet e 
arsimit të lartë duke zhvilluar programe të reja dhe 
inovative të edukimit brenda fushës së SDI. 

Objektivat specifike të projektit janë të zhvillojnë, 
testojnë dhe përshtatin kurrikula, kurse, materiale 
dhe mjete mësimore të reja në fushën e SDI. Duke 
vepruar kështu, programet ekzistuese universitare 
dhe pasuniversitare të gjeodezisë dhe 
gjeoinformatikës në institucionet akademike në 
rajonin e Ballkanit Perëndimor do të ngrihen në nivele
më të larta. 

Nëpërmjet kurorëzimit të konceptit të SDI dhe 
koncepteve të tjera moderne të bazuara në të 
dhënat hapësinore dhe informacionin, studentët e 
kurseve të reja do të kenë mundësinë të ofrojnë në 
mënyrë efikase të dhëna dhe shërbime hapësinore 
për përdoruesit e SDI. 

Objektivat e Projektit
Koordinatori i Projektit BESTSDI:

1. Universiteti i Zagrebit 

Partnerët e Projektit BESTSDI janë:

1. Universiteti Katolik i Leuven 
2. Universiteti i Split 
3. Universiteti Ss. Cyril dhe Methodius i Shkupit 
4. Universiteti i Shkencave të Aplikuara i Bochum
5. Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) 
6. Universiteti Bujqësor i Tiranës 
7. Universiteti i Banja Luka 
8. Universiteti i Mostarit 
9. Universiteti i Sarajevës 
10. Universiteti i Tuzlës 
11. Universiteti për Biznes dhe Teknologji (UBT) 
12. Universiteti i Nikshiç 
13. Universiteti i Beogradit 
14. Universiteti i Novi Sad 
15. Universiteti “Ukshin Hoti” i Prizrenit 

Partnerë bashkëpunëtorë:

1. Administrata për Çështjet Gjeodezike dhe të 
Pronës në Republikën Srpska, 
2. Administrata për Çështjet Gjeodezike dhe të 
Pronës në Federatën e Bosnjës dhe Hercegovinës
3. Agjencia e Kadastrës së Pronave të 
Paluajtshme 

Nën-kontraktorë:

1. Lantmäteriet (Autoriteti Kombëtar i Suedisë për
Harta dhe Kadastër) 
2. Novogit AB 


